
 

 

 

Ziņu izlaidums 

Acer jaunie Aspire piezīmjdatori nodrošina 
jaudīgu datorlietošanu ikdienas vajadzībām 

Redaktora apskats 

• Acer Aspire sērijas datori apvieno augstu datu apstrādes un grafikas jaudu, nodrošinot izcilu 
veiktspēju gan ikdienas darbiem, gan izklaidei.  

• Piezīmjdatoru sērijas ir veidotas, domājot par lietošanas uzlabojumiem, ieskaitot HD vai 

Full HD displejus, Acer BluelightShield™ ekrāna tehnoloģiju un 180° leņķī atveramu eņģi.  

• Prasīgiem pircējiem un biznesa lietotājiem Acer TrueHarmony™ nodrošina spēcīgu un 

dabisku skaņu, kas padara videokonferenču zvanus un izklaidi pārsteidzošu un skaidru. 

ŅUJORKA (2017. gada 27. aprīlis) — šodien savā globālajā preses pasākumā Ņujorkā Acer 

iepazīstināja ar jauno Aspire piezīmjdatoru klāstu. Plašais ikdienas piezīmjdatoru klāsts ar 

operētājsistēmu Windows 10 parūpējas par visdažādāko klientu vajadzībām, sākot ar ģimenēm 

un studentiem draudzīgajiem Aspire 1 un Aspire 3, praktisko un aktuālo Aspire 5, līdz pat 

visaugstākajā līmenī esošajam Aspire 7.  

Sērijas augšgalā atrodas Aspire 7, kas ir radīts lietotājiem, kas meklē jaudīgu darbību, ko 

nodrošina līdz pat 7. paaudzes Intel® Core™ i7 procesori un NVIDIA® GeForce® GTX 1060 grafika. 

Aspire 5 ir radīts tiem, kas strādā intensīvi, bet spēlē vēl intensīvāk, apvienojot lielisku centrālā 

procesora un grafikas procesora veiktspēju ar papildu Full HD displeju. Acer Aspire 1 un 3 ir 

veidoti ikdienas darbiem un ietver ātro 802.11ac bezvadu tehnoloģiju, lieliskus līdzekļus 

uzlabotai multivides satura izbaudīšanai un ātri reaģējošu un viegli lietojamu Precision 

Touchpad skārienpaliktni.  

Aspire 1 — viss nepieciešamais mākoņa laikmetam 

Modelis Aspire 1 ir īpaši piemērots tiem lietotājiem, kas meklē piezīmjdatoru kopīgai 

izmantošanai ģimenē un tīmekļa pārlūkošanai, vai izvēlas to kā otro ierīci. Tas ietver Office 365 

Personal1 1 gada abonementu un 1 TB OneDrive krātuvi. Pateicoties 802.11ac bezvadu 

tehnoloģijai, kas ir trīs reizes ātrāka2 par tradicionālo bezvadu tehnoloģiju, vienam USB 3.0 

portam, diviem USB 2.0 portiem, HDMI portam un Ethernet funkcijai, Aspire 1 nodrošina ērta 

savienojuma iespējas. Šīs 14 collu ierīces darbību nodrošina Intel Celeron® vai Pentium® 
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procesori ar 32 vai 64 GB eMMC krātuvi, 4 GB DDR3L atmiņu un Intel® HD Graphics, nodrošinot 

līdz pat 9 stundu akumulatora darbības laiku3. Tas viss ir apvienots slaikā korpusā, kura 

augstums nepārsniedz 18 mm un svars ir tikai 1,65 kg. 

Aspire 3 — ikdienas datorlietošana 

Modelim Aspire 3 tika izmantota tā pati dizaina un radošā iedvesma, kas raksturo Aspire 1, 

pievienojot tam papildu funkcijas, kas nodrošina jaudu un darbības uzlabojumu intensīvākas 

multivides lietošanas prasībām.  

Aspire 3 modelis ir pieejams ar 14 collu HD, 15,6 collu HD vai 15,6 collu HD displeju. Aspire 3 

procesora iespējas ietver Intel Core, Celeron un Pentium procesorus ar līdz pat 12 GB atmiņu. 

Tas ietver arī Acer BlueLightShield™ tehnoloģiju, kas samazina pakļaušanu zilajai gaismai un var 

palīdzēt mazināt acu nogurumu. 

Aspire 5 — darba zirgs, kas izceļas pūlī 

Uzlabojot iespējas un dizainu, lai apmierinātu arvien augošās lietotāju prasības, Aspire 5 mērķis 

ir iederēties aktīvā multivides izmantošanas dzīvesveidā, un tas ir uzticams darba zirgs 

ikvienam, kas rada un kopīgo saturu. Fotoattēlu rediģēšana vai satura publicēšana tīmeklī — 

Aspire 5 ir pamatinstruments, ap kuru lietotāji var organizēt rosīgu dzīvesveidu.  

Aspire 5 darbību nodrošina līdz pat 7. paaudzes Intel Core procesori un jaunākās NVIDIA GeForce 

grafikas, kā arī līdz pat 20 GB DDR4 2400 MHz atmiņa. Arī krātuves piedāvā plašas izvēles 

iespējas — līdz pat 2 TB HDDs un 256 GB M.2 SSDs.  

Uzlabotā multivides darbība ir tā, kas Aspire 5 nošķir no citiem modeļiem. Tā 15,6 collu HD vai 

Full HD displejs ar IPS tehnoloģiju4 nodrošina nemainīgu attēla kvalitāti un skatu no plašiem 

laņķiem. Acer TrueHarmony nodrošina dabisku skaņu, savukārt divi digitālie mikrofoni ar 

tehnoloģiju Acer Purified.Voice nodrošina lielisku Cortana with Voice baudījumu. Papildus Skype 

darbam sertifikācija nodrošina skaidru saziņu bez aizkaves. Papildu perifērijas ierīcēm ir 

pieejams USB 3.1 C tipa 1. paaudzes ports, USB 3.0 ports, kas atbalsta uzlādi izslēgtā režīmā, un 

vēl divi USB 2.0 porti.  

Aspire 7 — jaudīga darbība tiem, kas rada 

Aspire sērijas augšgalā atrodas Aspire 7, kas ir radīts profesionāļiem — dizaineriem un ikvienam, 

kam ir nepieciešama jauda un veiktspēja, kas atbilst viņu pašu profesionālajām ambīcijām.  
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Aspire 7 slaikajā korpusā slēpjas jaudīgs 7. paaudzes Intel Core standarta sprieguma procesors 

un līdz pat NVIDIA GeForce GTX 1060 grafika. Sniedzot lietotājiem iespēju izmantot visu šo 

jaudu, Aspire 7 ir aprīkots ar līdz pat 32 GB DDR4 2400 MHz atmiņu un plašu krātuvi (līdz pat 

2 TB HDD un līdz pat 512 GB M.2 SSD). Aspire 7 aprīkojumā ietilpst arī HD kamera ar HDR, 

savukārt Dolby® Audio™ Premium nodrošina vislabāko izklaidi.  

Ātro tīkla savienojumu nodrošina 2x2 MIMO 802.11ac bezvadu tehnoloģija un Gigabit Ethernet. 

Tas ir papildināts ar tādu pašu portu komplektu kā Aspire 5, tostarp uzlādei izslēgtā režīmā. Tas 

viss ir ietverts slaika dizaina korpusā ar augstākās kvalitātes alumīnija pārklājumu, kam piešķirta 

stilizēta tekstūra. Aspire 7 ir pieejams ar 15 collu vai 17 collu displeju.  

Šodien next@acer preses pasākumā, kas norisinājās Ņujorkā, uzņēmums iepazīstināja ar jauno 

Acer Aspire piezīmjdatoru līniju un paziņoja par jaunu ierīču un risinājumu klāstu spēļu 

cienītājiem, radošo profesiju pārstāvjiem, ģimenēm, studentiem un profesionāļiem. Lai iegūtu 

papildinformāciju, apmeklējiet vietni www.acer.com/nextatacer. 

 

Par Acer  

1976. gadā dibinātais uzņēmums Acer ir aparatūras, programmatūras un pakalpojumu uzņēmums, kura darbība ir 
veltīta novatorisku produktu, kas uzlabo cilvēku dzīvi, izpētei, izveidei, mārketingam, pārdošanai un atbalstam. Acer 
produktu klāsts ietver datorus, displejus, projektorus, serverus, planšetdatorus, viedtālruņus un valkājamās 
viedierīces. Tas izstrādā arī mākoņrisinājumus, kas apvieno lietisko internetu. 2016. gadā uzņēmums Acer svinēja 
40 gadu jubileju un ir viens no 5 vadošajiem datoru ražotājiem pasaulē. Tas nodarbina 7000 cilvēku visā pasaulē un 
darbojas vairāk nekā 160 valstīs. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni www.acer.com. 

Kontakti medijiem 
 
WĘC Public Relations 
Jan Trzupek, PR Manager   t: +48 730 954 282  m: jtrzupek@wec24.pl 
 
© 2017 Acer Inc. Visas tiesības paturētas. Acer un Acer logotips ir reģistrētas Acer Inc. preču zīmes. Citas preču 
zīmes, reģistrētās preču zīmes un/vai pakalpojumu zīmes ir to atbilstošo īpašnieku īpašums neatkarīgi no tā, vai tas ir 
atsevišķi norādīts. Visi piedāvājumi var tikt mainīti bez brīdinājuma un jebkādām saistībām un var nebūt pieejami 
visos pārdošanas kanālos. Šeit norādītās cenas ir ražotāja ieteiktās mazumtirdzniecības cenas un dažādos reģionos var 
būt atšķirīgas. Papildus piemērojams pārdošanas nodoklis. 
                                                                            

1 Aspire 1 (A114-31) specifikācijas dažādos reģionos un tirgos var atšķirties. Office aktivizēšana ir jāveic 6 mēnešu laikā no 
Windows aktivizēšanas datuma. 
2 Pamatojoties IEEE 802.11ac specifikācijas projektu. Lai dators ar 802.11ac bezvadu tehnoloģiju darbotos atbilstoši, ir 
jāizmanto 802.11ac maršrutētājs. Faktiskais ātrums var atšķirties atkarībā no darbības diapazona, savienojuma ātruma, 
vietnes nosacījumiem, tīkla lieluma un citiem faktoriem. Līdz pat trīs reizēm ātrāks, salīdzinot 802.11ac ar 802.11n. 
3 Norādītais akumulatora darbības laiks ir balstīts uz MobileMark 2014® produktivitātes režīma testu ar ieslēgtu bezvadu 
savienojuma funkciju. MobileMark 2014 testa rezultāti ir pieejami vietnē www.bapco.com. Akumulatora darbības laika 
rādītājs ir norādīts tikai salīdzinājumam. Faktiskais akumulatora darbības laiks ir atkarīgs no modeļa, konfigurācijas, 
lietojuma, enerģijas pārvaldības iestatījumiem, darbības apstākļiem un izmantotajiem līdzekļiem. Akumulatora maksimālā 
jauda ar laiku samazinās. 

http://www.acer.com/nextatacer
mailto:jtrzupek@wec24.pl
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4 Visi šeit minētie zīmoli un produktu nosaukumi ietver to atbilstošo uzņēmumu preču zīmes un ir izmantoti tikai produktu 
aprakstīšanai vai identificēšanai 


